
Jubileu Notarial do Cel. Alfredo Firmo da Silva 

 

Em comemoração ao jubileu notarial do Coronel Alfredo Firmo da Silva que completou 
cinqüenta anos de efetivo exercício no cargo de 4.º Tabelião de notas desta Capital, foram 
realizadas em 1.º de Dezembro, f. p. as seguintes solenidades em homenagem ao distinto e 
conceituado serventuário da justiça: 

Ás 9 horas, na Igreja do Carmo, foi celebrada missa solene em ação de graças por sua 
eminência D. Carlos Carmélo, cardeal-arcebispo de São Paulo, tendo assistido à esse ato 
religioso considerável número de desembargadores, magistrados, professores de direito, 
advogados, autoridades civis e militares, serventuários de justiça, banqueiros, comerciantes, 
auxiliares de cartório e senhoras de nossa alta sociedade. Após a cerimonia o homenageado 
recebeu os cumprimentos das pessoas presentes. 

Ás 11 horas, no cartório do homenageado, à rua da Quitanda 16, sob a presidência do 
Desembargador Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz, presentes os membros da Comissão 
Promotora, amigos, senhoras e parentes, realizou-se a cerimônia da inauguração do retrato do 
homenageado e de uma placa de bronze comemorativa do seu jubileu notarial. Falou em 
primeiro lugar o Dr. Vergueiro Porto, Presidente da Associação dos Serventuários de Justiça, 
usando da palavra em seguida, o Dr. Edvard Carmilo, que, em eloqüente improviso saudou o 
homenageado. Nesse instante, gentilmente convidada, a exma. senhora Alfredo Firmo da Silva 
descerrou. a bandeira nacional que cobria o retrato de seu marido, ouvindo-se então 
prolongada salva de palmas. Falou em seguida o Professor Waldemar Ferreira, que fez a 
interessante revelação de falar como o mais antigo auxiliar do cartório do 4.º Tabelião, pois ali 
começara a sua vida, trabalhando, quando estudante e dali saíra somente quando recebeu o 
seu diploma de bacharel em direito, tecendo elogiosas referências ao seu antigo chefe e 
ressaltando o grande valor do poder certificante nas relações jurídicas. Nesse momento foi 
descerrada a bandeira paulista que cobria a placa comemorativa. 

Em nome do homenageado, leu um agradecimento comovido, o seu filho Dr. Eulálio Firmo da 
Silva. 

Á 12 horas, nos amplos salões do Club Comercial, realizou-se uma sessão solene, presidida 
pelo Desembargador Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz, a qual esteve concorridissima, tendo 
falado os seguintes oradores: - Dr. José Vicente Alvares Rubião, em nome da Comissão 
Promotora; Dr. Francisco de Paula Cruz Netto, Juiz de Direito da 9a. Vara Civel, Corregedor 
Permanente do cartório do homenageado; Jorge Germano, comerciante, em nome dos 
clientes do cartório; Desembargador João Baptista Leme da Silva, Corregedor Geral da Justiça; 
Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, Presidente do Colégio Notarial de São Paulo; Professor 
Noé de Azevedo, Presidente da Ordem dos Advogados, Seção de São Paulo; Dr. Aureliano 
Duarte, Presidente do Tribunal de Ética Profissional; Mario de Almeida, pela Associação dos 
Funcionários, de Cartório; Nicanôr Martins, oficial do Registro Civil das Perdizes; Deputado 
Camilo Ashcar, em nome da Assembléia Legislativa do Estado, que se referiu à moção votada 
pela Assembléia, consignando um voto de congratulações pelo jubileu notarial do 
homenageado. 



Vivamente emocionado, o Dr. Antônio Augusto Firmo da Silva leu expressivo e comovido 
discurso de seu digníssimo pai, que se achava impossibilitado de o fazer, tal a sua emoção, 
agradecendo sensibilizado aquelas confortadoras e dignificantes homenagens. Encerrando a 
sessão, falou novamente o Desembargador Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz, focalizando a 
significação social daquela festa magnífica que teve um cunho de verdadeira consagração 
pública. Após a sessão foi servido excelente cocktail, tendo então o homenageado e a sua 
exma. família recebido os cumprimentos de todos os presentes. Foi entregue à Exma. Senhora 
Alfredo Firmo da Silva um lindo álbum com as assinaturas de todas as pessoas que 
participaram das diversas solenidades comemorativas do jubileu notarial do seu digníssimo 
marido. 

Entre os diversos discursos proferidos conseguimos anotar os seguintes: 

Do Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, Presidente do Colégio Notarial de São Paulo: 

"Tabelião Alfredo Firmo da Silva 

Senhoras e senhores 

O Colégio Notarial de São Paulo, pela voz de seu Diretor Presidente compartilha 
orgulhosamente desta solenidade festiva, que traduz positivamente o apreço, a consideração 
e o respeito devidos a um notário que soube conquistar essa benemerência e se impor pela 
sua inatacável probidade funcional, aliada a uma extraordinária capacidade de trabalho, com 
devotada dedicação ao serviço público. 

Se é um prazer constatar, tornar-se um dever ressaltar. 

Alfredo Firmo da Silva é um símbolo magnífico do notariado brasileiro, onde representa uma 
tradição viva do que seja uma carreira brilhante, pela sua constância ao oficio a que servia e 
dignificava, não só pela sua atividade realizadora e comprovada eficiência, mas 
principalmente, por aquela característica admirável que é essa suave autoridade moral que 
emana de sua singular personalidade e que sendo suave, a todos encanta e convence. 

Prestígio curioso da Bondade, força envolvente irresistível! 

Não poderei dizer que esse é o segredo do seu sucesso na vida pública e na sua vida particular, 
pois essa arma não é secreta: está à flor da pele, nesse sorriso perene que irradia simpatia, 
animado pelo brilho vivaz dos seus olhinhos azuis, sempre derramando bondade e afeição... 

Alfredo Firmo da Silva pode perfeitamente ser considerado o tipo padrão do notário brasileiro, 
onde todos nós, tabeliães, devemos nos mirar, para tomá-lo como paradigma, no exercício da 
nossa hoje tão atribulada profissão tantos os encargos e responsabilidades que pesam sobre 
os nossos ombros e dos quais, em absoluto não nos escusamos, pois temos o dever de 
suportá-los e vencê-los, mas, para tanto, precisamos de um roteiro luminoso que nos guie nas 
veredas escuras do labirinto formado pelos excessos legiferantes dos nossos apressados 
lycurgos, principalmente no complexo setor fiscal. 

E melhor guia não poderíamos encontrar senão invocando Alfredo Firmo da Silva. 



Ainda há pouco, honrados que fornos para integrar a delegação brasileira ao II Congresso 
Internacional do Notariado Latino, realizado com grande êxito em Madrid, em Outubro de 
1950, quando partimos, tivermos a honra de receber em Congonhas o estímulo encorajador 
dos seus votos de felicidades, para a grande tarefa que a bondade dos amigos nos impusera. 

Abrilhantava essa delegação, um Firmo da Silva, filho do homenageado de hoje e que tem 
sabido, como o seu irmão Eulálio, honrar condignamente o nome de seu Augusto Pae. 

Devo por um dever de lealdade e para maior alegria do homenageado, dizer em público e raso, 
que Antonio Augusto Firmo da Silva, esse moço idealista que já traz nas veias o sangue 
generoso do notário clássico, entusiasmado, como eu, com o alto conceito de honorabilidade 
que desfrutam na Europa os notários e com o preponderante prestígio que exercem os 
colégios notariais, trouxe para cá a semente dessa indispensável organização e assim, fundou, 
aqui em São Paulo, o primeiro Colégio Notarial do Brasil, que é, portanto, mais uma esplêndida 
realização de um Firmo da Silva, na história do notariado brasileiro. É o filho honrando a 
tradição paterna! 

O Colégio Notarial, de São Paulo já vivia na imaginação ardente de Alfredo Firmo da Silva, 
corno um órgão de classe necessário para congregar todos os notários em uma união 
fortalecedora e prática, pugnando pela elevação cultural da classe e pelo maior 
aprimoramento moral dos seus componentes, para realizar com sobranceiria e independência 
sua nobre função social, pois, o notário, em sua faina cotidiana é o conselheiro natural das 
partes e o depositário da sua confiança e assim, orientando e conciliando os interesses dos 
grandes com os dos pequenos, dos fortes com os dos fracos, realiza anonimamente uma 
grande tarefa social, propiciando aos seus clientes paz e tranqüilidade! 

E, num momento como o atual, conturbado pelos entrechoques de ideologias divergentes, 
diante da inquietude das massas, na encruzilhada incerta do seu destino, mas na consciência 
plena dos seus direitos, sob o regime de urna quase tirania fiscal, aí então, surge o poder 
moderador do notário, que além de sua função primordialmente tabelioa, tem também a 
pouco agradável atribuição de guardião do fisco, exercendo assim a relevante missão de 
harmonizar os interesses das partes com os do erário público. 

Assim trabalhou durante cinqüenta anos Alfredo Firmo da Silva. 

Justíssima esta homenagem e quantas mais lhe sejam prestadas. 

Como não há no mundo nada mais grato aos filhos do que assistir à consagração de seu pai, eu 
vos felicito, Antonio Augusto e Eulálio, pelo grande momento que esta vivendo, com o coração 
transbordante de alegria e de justificado orgulho íntimo, pela verdadeira glorificação que está 
testemunhando e da qual, todos nós participamos jubilosos. 

Foi com particular alegria que aceitei a honrosa incumbência de nos saudar, Coronel Firmo da 
Silva. Desde quando modesto tabelião em Santos, eu me acostumei a admirar em vós, a figura 
imponente e respeitável do clássico notário francês, pela elegância de atitudes e irreprovável 
correção no exercício da profissão. Vindo para esta Capital, através a porta larga de um 
concurso público, tive o prazer de conviver melhor com os vossos magníficos filhos e assim, 
apreciar mais de perto a vossa esplêndida personalidade. Esta a razão da minha satisfação. 



Podeis voltar, confiante e sereno, o olhar para o passado, Coronel Firmo, porque na estrada 
ampla da vida deixastes uma esteira fecunda, com os marcos indeléveis dos vossos exemplos, 
dos vossos ensinamentos, em meio século de atividades notariais. Só quem trabalha em 
cartório sabe o que isto representa! 

Quando não fossem os outros muitos títulos que tendes, só este bastaria para vos conferir o 
direito incontestável a um repouso absoluto e tranqüilo no doce aconchego do vosso lar feliz, 
onde recebereis, às mancheias, em retribuição aos generosos benefícios espalhados pródiga e 
indistintamente, além das graças e carinhos das vossas lindas netinhas, o supremo galardão 
das graças divinas. 

E agora então, que já se vislumbram alvissareiros os primeiros flocos brancos característicos 
das comemorações natalinas, em que a figurinha meiga e amável do Menino Jesus enfeita 
todas as casas e a todos nós empolga e enternece, esta festa de amizade e de simpatia até 
parece um presente de Papai Noel ao nosso querido homenageado. 

Guarde-a com carinho e alegria porque ela é oferecida pelo coração." 

O Dr. Noé Azevedo, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo em 
nome dos advogados de São Paulo, disse, de improviso, mais ou menos o seguinte: 

Esta festa homenageando um notário ao completar 50 anos no exercício da sua nobilíssima 
função, representa mais uma vitória do movimento de reação que se vem observando 
ultimamente contra a concepção totalitária do Estado, absorvente de todas as atividades e 
serviços públicos. 

Dentre os órgãos da fé pública, sempre se destacaram, em nossa organização jurídica, os 
tabeliães ou notários encarregados de atestar a veracidade dos atos da vida civil e de 
perpetuá-los em suas notas. 

Exercendo esses oficiais uma função essencial para a estabilidade dos negócios jurídicos, 
foram, entretanto, considerados sempre como estranhos ad quadro do funcionalismo 
burocrático. São livremente procurados pelas partes, que neles depositam confiança. Formam 
a clientela que merecem, e que é granjeada pela correção do seu procedimento e pela 
competência que manifestam no exercício da sua complexa atividade. 

Franz von Liszt considera a fé pública corno pretenso bem jurídico, comparável àqueles 
animais marinhos que, vistos de longe, seduzem o olhar pela sua fosforescência, mas que, 
tomados à mão desmancham-se em massa gelatinosa. 

Entretanto, figuram em todos os Códigos os crimes contra a fé pública, e afirmam quase todos 
os comentadores, especialmente os escritores latinos, tendo Manzini à sua frente, que a fé 
pública deita raízes na realidade e é indispensável às exigências da vida social. Aqueles que 
afirmam que a fé pública é uma idéia abstrata e fictícia parecem ignorar que toda idéia 
jurídica, como qualquer expressão matemática, é sempre, e necessariamente, abstrata, e, 
portanto, artificiosa. O que cumpre indagar é se chega à abstração, isto é, ao princípio 
superior, partindo da realidade ou da ficção. E é preciso viver nas nuvens e ignorar 
completamente o modo pelo qual se formam, se desenvolvem, se modificam e se extinguem 



as relações jurídicas, para ver uma ficção na base sobre que se apoia a idéia de fé pública. Esta 
é um bem jurídico, não só real, mas indispensável à expansão normal e à máxima eficiência da 
atividade jurídica individual. 

A fé pública é a crença na veracidade dos atos. - E essa veracidade tem de ser assegurada por 
quem seja capaz de inspirar confiança. 

Quem a atesta torna-se pessoalmente responsável pela atestação. 

O direito penal moderno estabeleceu o princípio de que só o homem, o indivíduo humano, 
pode ser penalmente responsável. - Não há responsabilidade penal de órgãos coletivos. - E, 
assim sendo, mal se compreenderia a existência de órgãos da fé pública representados por 
instituições ou repartições burocráticas, as quais devessem acorrer todos os cidadãos quando 
tivessem necessidade de lavrar escrituras, fazer contratos e praticar toda a série de atos que 
consubstanciam a chamada vida civil. 

E por outro lado bem se compreende o prestígio que sempre granjearam no nosso país, no 
velho Portugal e na França os notários, zelosos no exercício da sua profissão e, conhecedores 
perfeitos de todos os segredos de seu ofício. 

Esses conseguem captar a confiança do público e formam vasta e seleta clientela. 
Encontramos, nas obras de ficção da nossa literatura e da literatura francesa, os notários ao 
lado dos sacerdotes, nos conselhos de família. Assim como estes são os guias espirituais, 
aqueles são os conselheiros na regularização dos negócios de natureza econômica, por via dos 
quais os chefes de família previdentes procuram assegurar o bem-estar e a educação dos entes 
que lhes são caros. 

A homenagem prestada a um notário que durante 50 anos prestou relevantes serviços, não 
apenas à Justiça, de cujo quadro faz parte, mas a toda a sociedade, representa, como disse, 
uma vitória do princípio da responsabilidade individual, que eqüivale a mais um impulso no 
sentido do fortalecimento da personalidade humana, que vinha sendo esmagado pelas 
organizações estatais de tipo totalitário. 

O Cel. Alfredo Firmo da Silva, durante a sua profícua existência, prestando relevantes serviços 
à boa ordem da vida civil, fundou uma família de notários probos, competentes e desvelados 
no cumprimento do seu dever. 

Temos em nosso meio, e nos países cuja tradição jurídica seguimos, outros exemplos de 
notários ilustres que transmitem aos seus descendentes o seu cartório e a sua clientela. Se a fé 
pública está na confiança, se é uma espécie de crença na veracidade dos atos atestados, nessa 
crença entra por certo o elemento pessoal formado pelas virtudes do homem que inspira essa 
confiança. 

Os advogados de São Paulo muito devem, no exercício da sua árdua profissão, à existência em 
nossa terra de tabeliães como o Cel. Alfredo Firmo da Silva, em cuja probidade, competência e 
exatidão puderam sempre confiar, descarregando nos mesmos uma grande parte da sua 
responsabilidade pela perfeição dos atos que minutaram para os clientes. 



Não podiam, assim, deixar de trazer o concurso do seu aplauso a tão justa e tão simpática 
homenagem. 


